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 قراءة لمشاريع إصالح المنظومة األممية لحقوق اإلنسان
 جامعة اجللفة -كلية احلقوق والعلوم السياسية -  بيدي أمال الدكتورة

 
 متهيد:

نتيجة  لألداء الوظيفي لألمم اؼبتحدة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، الذي أترجح بُت النجاح واإلخفاؽ،            
مع  بكاف من الطبيعي أف يطالب اجملتمع الدويل دوال وأفرادا، وبعد اغبرب الباردة بدور لألمم اؼبتحدة يتناس

 طبيعة التحوالت اليت طرأت على اجملتمع الدويل.
ذلك نبت العديد من اعبهات الرظبية وغَت الرظبية لرصد مقًتحاهتا، من أجل تفعيل دور األمم اؼبتحدة واستجابة ل

 إما بتعزيز وتثمُت لنجاحاهتا أو ذباوز إلخفاقاهتا.
 وسيأيت ذكر ىذه اؼبشاريع واؼبقًتحات يف ىذا البحث معتمدين يف تقسيمها على مصادرىا.

ت هبا عباف اػبرباء اغبكوميُت اؼبشكلة ؽبذا الغرض، أو األمناء العاموف لألمم فمنها اؼبقًتحات الرظبية؛ اليت تقدم
 اؼبتحدة.
واؼبقًتحات غَت الرظبية؛ وىي التصورات اليت وردت يف كتاابت الباحثُت أو   اؼبهتمُت بشؤوف األمم         

 اؼبتحدة، أو ابدرت هبا مراكز حبث أو مؤسسات مستقلة.
 مواقف بعض الدوؿ اليت أبدهتا ساعية وراء تصور مصلحي أو وظيفي من خالؿ إصالح األمم اؼبتحدة. ومنها

املطلب األول: املقرتحات الرمسية إلصالح األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان يف عامل ما بعد احلرب 
 الباردة
يُت اؼبشكلة ؽبذا الغرض، أو األمناء العاموف اؼبقًتحات الرظبية، وىي اليت تقدمت هبا عباف اػبرباء اغبكوم       

 لألمم اؼبتحدة.
مشروع بطرس بطرس غايل )األمني العام السابق لألمم املتحدة( إلصالح األمم املتحدة يف جمال  -00

 حقوق اإلنسان:
ـ، بتكليف األمُت العاـ 3991مارس  13قاـ ؾبلس األمن يف اجتماعو اؼبنعقد على مستوى القمة يف        

لألمم اؼبتحدة  بطرس بطرس غايل بكتابة تقرير يتضمن خطة تفصيلية، وتوصيات بشأف "سبل تعزيز وزايدة قدرة 
 وماسية الوقائية، وصنع السلم وحفظ السلم".األمم اؼبتحدة، يف إطار اؼبيثاؽ وأحكامو على االضطالع دبهاـ الدبل

الذي ينطلق من مفهـو  1ـ قدـ بطرس غايل تقريره الذي أصبح يعرؼ خبطة السالـ3991جواف  31ويف       
شامل لقضية السلم واألمن الدوليُت، ابعتباره مفهوما متعدد األبعاد، ال يقتصر على اعبوانب العسكرية والسياسية 

وىنا بدأ يتأكد دورا جديدا للسلم  2ليشمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية...،فقط ، وإمبا يبتد 
 واألمن الدوليُت والعالقة بينهما وبُت حقوؽ اإلنساف.
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 ـ3991كذلك أرفق بطرس غايل تقريره خبطة التنمية اليت قدمها سنة        
ف يكوف لو نفس األنبية اليت وبظى هبا السلم وجاء التقرير مؤكدا على أف السلم االجتماعي هبب أ      

 السياسي.
أما عن خطة التنمية، فَتى بطرس غايل أنو من واجبات األمم اؼبتحدة ربقيق التنمية حسب ما نص على     

ذلك اؼبيثاؽ، ولكنو ال ىبفي قلقو من أف تركز األمم اؼبتحدة على عمليات حفظ السلم على حساب قضااي 
د طلب األمواؿ ألغراض حفظ السلم يؤدي إىل صعوبة بعض الدوؿ األعضاء يف زايدة مسانباهتا التنمية، ألف تزاي

يف أنشطة اإلغاثة اليت تضطلع هبا األمم اؼبتحدة، ويؤكد على أنو "بدوف التنمية لن تكوف ىناؾ احتماالت إلقرار 
 السالـ الدائم".

 مسألة حقوؽ اإلنساف، كمسألة ؿبددة ومعينة بذاهتا. وما ىو الفت للنظر أف اػبطتُت مل يتم فيهما معاعبة     

 مشروع كويف عنان )األمني العام السابق( إلصالح األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان: – 03
ـ 3991جويلية  31يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة أعلن األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة كويف عناف يف         

ألمم اؼبتحدة، ووصف مقًتحاتو أبهنا "جريئة"، وتشكل أكثر اإلصالحات تفصيال ومشولية يف مشروعو إلصالح ا
ـ، وأكد األمُت العاـ أف األمم اؼبتحدة إبمكاهنا يف حالة توفر التمويل 3911اتريخ األمم اؼبتحدة منذ نشأهتا سنة 

ماتو، وتعّهد إبدخاؿ حضارة اإلصالح اؼبناسب واؽبيكلة اؼبناسبة أف تقـو دبهمتها نيابة عن شعوب العامل وحكو 
 .  3على األمم اؼبتحدة

وجاء مشروعو مركزا على تعزيز دور األمم اؼبتحدة يف ؾباالت أساسية ىي السلم واألمن، ونزع السالح،       
قوؽ والشؤوف االقتصادية واالجتماعية، والتعاوف اإلمبائي، والبيئة، والتنمية اؼبستدامة، والشؤوف اإلنسانية، وح

 اإلنساف واجملتمع اؼبدين.
ورأى أنو من الضروري أف تكوف اإلصالحات اؼبطلوبة واسعة، ويف نفس الوقت ؿبدودة، فهي واسعة ألهنا      

تتناوؿ التحرؾ اعبماعي للتنمية وحفظ السلم، وؿبدودة ألهنا تتعلق ابألجهزة بعينها دوف سواىا، وىذه األجهزة 
 لس األمن، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وعبنة حقوؽ اإلنساف.أساسا ىي اعبمعية العامة، وؾب

ودعا كويف عناف إىل أف يعاد تشكيل ؾبلس الوصاية ليصبح اؼبنتدى الذي سبارس من خاللو الدوؿ األعضاء      
 4.وصايتها على سالمة البيئة العاؼبية واؼبناطق اؼبشاعة، مثل: احمليطات، والغالؼ اعبوي، والفضاء اػبارجي

، وحباجة إىل تقليصها، أو 5واعُترب اقًتاحو ىذا غَت مربر، ألف األمم اؼبتحدة تعاين من التضخم يف ىياكلها     
 إعادة تنظيمها.

كذلك اقًتح كويف عناف دمج مكتب اؼبفوض السامي غبقوؽ اإلنساف ومركز حقوؽ اإلنساف يف كياف واحد؛        
دة لينطلق منها لقيادة األمم اؼبتحدة يف مهمتها يف ؾباؿ حقوؽ ليكوف للمفوض السامي اعبديد قاعدة جدي

 اإلنساف. 
ويف فجر ألفية جديدة أعلنت اعبمعية العامة إعالف األمم اؼبتحدة بشأف األلفية بعد اجتماع رؤساء الدوؿ      

نظمة وميثاقها، ، مؤكدين إيباهنم ابؼب1666سبتمرب  61إىل  61واغبكومات دبقر األمم اؼبتحدة يف نيويورؾ من 
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ابعتبارنبا أساسُت ال غٌت عنهما لتحقيق مزيد من السالـ والرخاء والعدؿ يف العامل، وفقا ؼببادئ اؼبيثاؽ ومقاصده، 
واحًتاـ حقوؽ اإلنساف واغبرايت األساسية، وكخطوة داعمة اقًتح األمُت العاـ تقريرا آخر اعُتمد يف الدورة 

 69بعنواف "تعزيز األمم اؼبتحدة: برانمج إلجراء مزيد من التغيَتات" يف السابعة واػبمسوف للجمعية العامة، 
حيث اعترب تعزيز وضباية حقوؽ اإلنساف مطلبا أساسيا لتحقيق رؤية اؼبيثاؽ يف عامل عادؿ وخاؿ  1661سبتمرب 

 من االضطراب. وربقيق تقدـ جيد يف إدماج حقوؽ اإلنساف يف صبيع أكباء منظومة األمم اؼبتحدة.
وألجل ذلك اقًتح األمُت العاـ ؾبموعة من التدابَت واإلجراءات لتحسُت عمل اؼبنظومة يف ىذا اجملاؿ،       

 ومنها: 
 تعزيز قدرة األمم اؼبتحدة على مساعدة بلداف فردية لبناء مؤسسات أقوى غبقوؽ اإلنساف. -
 اإلبالغ . استعراض إلجراءات اؽبيئات اؼبنشأة دبعاىدات،  بغية تبسيط التزامات -
استعراض نظاـ اإلجراءات اػباصة )اؼبقرروف، واألفرقة العاملة، و...(، بغية جعلها   أكثر فعالية عن طريق   -

 كفالة اتساؽ أكرب، وتقدمي دعم أفضل.
 .6تعزيز إدارة مفوضية األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف -

 لساحة الدولية خاصةومع أتـز الوضع ، وظهور هتديدات وربديػات جديدة على ا       
 ، واغبرب على العراؽ.1663سبتمرب  33بعد تفاقم ظاىرة اإلرىاب، وأحداث 

ويف تعاقب األحداث قاـ كويف عناف ابلدعوة إىل تشكيل فريق رفيع اؼبستوى، لتزويده بوجهة نظر مشًتكة       
 وشاملة بشأف طريق اؼبستقبل فيما يتعلق ابؼبسائل اػبطَتة.

لفريق تقريره ربت عنواف "عامل أكثر أمنا: مسؤوليتنا اؼبشًتكة" يف الدورة التاسعة واػبمسُت للجمعية وأعد ىذا ا     
، وجاء التقرير بتوصيات عديدة تشمل: األمن اعبماعي، والتنمية، واألمن 1661ديسمرب  61العامة بتاريخ 

إصالح اؼبؤسسات القائمة...،  البيولوجي، واستعماؿ القوة، واإلرىاب ومكافحتو، وإصالح ؾبلس األمن، و
وأوصى أيضا إبدخاؿ تغيَتات على عبنة حقوؽ اإلنساف، ودعا إىل اؼبضي قدما ابستعادة مصداقية، وفعالية آليات 

 حقوؽ اإلنساف.
وأوصى الفريق أبف يطلب إىل اؼبفوض السامي إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوؽ اإلنساف يف العامل أصبع،       

يطلب ؾبلس األمن وعبنة بناء السالـ إىل اؼبفوض السامي أف يقدـ إليهما ابنتظاـ تقريرا عن كذلك أوصى أبف 
  7تنفيذ صبيع األحكاـ بطريقة مركزة وفعالة.

، بعنواف "يف جو من اغبرية أفسح: صوب 1661ومواصلة لسلسلة التقارير قدـ األمُت العاـ تقريرا آخرا سنة     
 13إلنساف للجميع"، يف الدورة التاسعة واػبمسُت للجمعية العامة بتاريخ ربقيق التنمية واألمن وحقوؽ ا

 .1661ليشكل جدوؿ أعماؿ الدورة الستُت يف سبتمرب  1661مارس
ويشَت التقرير إىل أف التنمية واألمن وحقوؽ اإلنساف ليست صبيعها ابألمور اغبتمية فحسب، ولكنها تعزز      

بعضها بعضا، وال يبكن التمتع ابلتنمية دوف األمن، وال ابألمن دوف التنمية، ولن نتمتع أبي منها بدوف احًتاـ 
      8تكلل ربقيق أي منها ابلنجاح.حقوؽ اإلنساف، وما مل يتم النهوض بكل ىذه القضااي لن ي
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ويوضح التقرير وجوب موافقة الدوؿ األعضاء على االستعاضة عن عبنة حقوؽ اإلنساف دبجلس دائم مصغر      
غبقوؽ اإلنساف كهيئة رئيسية لألمم اؼبتحدة، أو كجهاز فرعي للجمعية العامة، وتقـو اعبمعية العامة ابختيار 

 9أعضائو.
ـ، قرر قادة العامل تعزيز واستكماؿ برانمج عمل األمم 1661مؤسبر القمة العاؼبي يف سبتمرب وعند انعقاد     

اؼبتحدة كي يليب االحتياجات اؼبعاصرة للدوؿ األعضاء، وألجػل ىذه الغاية أوعزوا إىل اعبمعيػة العامة وإىل األجهزة 
أكثر من طبس سنوات دبوجب قرارات  األخرى ذات الصلة أف تقـو ابستعراض صبيع الوالايت اليت أسندت قبل

من خالؿ التحليل وتقدمي  اعبمعية العامػة واألجهزة األخرى، وطلبوا من األمُت العاـ كويف عناف تيسَت ىذا األمر
 التوصيات.

 واستجابة ؽبذا الطلب قدـ األمُت العاـ تقريره اؼبعنوف بػ "إصدار الوالايت وتنفيذىا:     
 تعراض الوالايت" يف الدورة الستُت للجمعية العامة، بتاريػخربليل وتوصيات لتيسَت اس

 ـ.1661مارس  11
ولتحسُت ىيكل أجهزة حقوؽ اإلنساف يشَت التقرير إىل وجوب قياـ الدوؿ بتفحص الوالايت اغبالية اليت       

نساف تتسم تطلب تقدمي تقارير، أو أي أشكاؿ أخرى من الواثئق، حيث أف تقدمي التقارير يف ؾباؿ حقوؽ اإل
أبنبية خاصة ابعتبارىا من الوسائل اليت يبكن من خالؽبا رصد حقوؽ اإلنساف، ومساءلة الدوؿ األعضاء عن 

 10الوفاء ابلتزاماهتا الناشئة عن اؼبعاىدات.

ولبلص من مقًتحات كويف عناف إىل حسن تركيزه على أنبية التنمية ابعتبارىا مسؤولية مشًتكة بُت الدوؿ       
ة والدوؿ اؼبتقدمة، ووفق تدبَته  يف إلغاء عبنة حقوؽ اإلنساف على أف وبل ؿبلها ؾبلس مصغر ينتظر منو النامي

 الكثَت يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف.
مقرتحات ابن كي مون )األمني العام السابق لألمم املتحدة( حول إصالح األمم املتحدة يف جمال  -02

             حقوق اإلنسان:
 ترؾ كويف عناف منصبػو كأمُت عاـ لألمم اؼبتحدة، 1661شهر ديسمرب  يف أواخر      

 واليت كانت حافلة أبكثر اؼبشاريع إلصػالح 11بعد عشر سنوات من توليػو ىذا اؼبنصب،
األمم اؼبتحدة، ليخلفو ابف كي موف، الذي واجهتو العديد من اؼبلفات اليت ربتاج إىل تسوية، ولعل أنبها ملف 
التسوية العريب اإلسرائيلي، والكثَت من القضػااي اليت تنتظر إسًتاتيجيػة األمُت العاـ يف التعامػل معها كاإلرىاب 

 نساف.ومكافحػتو، واعبريبة اؼبنظمة، والفساد، وحقوؽ اإل
وتعترب اؼبرحلة اليت توىل فيها ابف كي موف منصبو كأمُت عاـ لألمم اؼبتحدة مرحلة حاظبة يف حياة اؼبنظومة      

األفبية، كوهنا تستعد لبداية جديدة بعد تفاقم األوضاع، خاصة فيما يتعلق حبقوؽ اإلنساف وانتهاكاهتا ربت 
ل ذلك ازبذت األمم اؼبتحدة إسًتاتيجية عاؼبية ؼبكافحة مسميات وشعارات ـبتلفة كمكافحة اإلرىاب، ومن أج

 اإلرىاب. 
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وعقب ذلك جاء ابف كي موف بتقريره استجابة للدعوة اؼبوجهة إليو، والواردة يف قرار اعبمعية العامة رقم       
 وربديثها.  ةلإلسهاـ يف اؼبداوالت اؼبزمع إجراؤىا بشأف استعراض تنفيذ اإلسًتاتيجي 16/111

 ويشَت التقرير إىل وصف اػبطوات اؽبامة اليت قامت هبا منظومة األمم اؼبتحدة بغية       

تنفيذ اإلسًتاتيجية العاؼبية ؼبكافحة اإلرىاب، واليت ربتوي التدابَت الرامية إىل احًتاـ حقوؽ اإلنساف ضمن سياؽ  
 مكافحة اإلرىاب.

ب، والدفاع عن حقوؽ اإلنساف، وتوفَت األساس الالـز بيد أنو هبب على الدوؿ تطوير قدراهتا لدحر اإلرىا      
 لتنفيذ إسًتاتيجية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اإلرىاب تنفيذا كامال، وضماف عامل أكثر سلما.

  12ولن يتأتى ذلك إال عن طريق بذؿ جهود دؤوبة ومتضافرة ومنسقة.      
مية يف جدوؿ أعمالو، إيالئها االىتماـ واؼبتابعػة، يثبت ولعل ؾبرد قياـ ابف كي موف إبدراج قضااي البيئة والتن      

 .13أف األمم اؼبتحدة قادرة على أف تفكر وتعمل على أساس األجل الطويل
بعد احلرب  يف عامل ما حقوق اإلنسان املطلب الثاين: املقرتحات غري الرمسية إلصالح األمم املتحدة يف جمال

 الباردة:    
، أو اؼبهتمُت بشؤوف األمم ة ىي التصورات اليت وردت يف مؤلفات الباحثُت األكاديبيُتاؼبقًتحات غَت الرظبي    

 أو مؤسسات مستقلة.  اؼبتحدة، أو ابدرت هبا مراكز حبث،
 :14وجهة نظر مركز اجلنوب – 00

يف ظل تقدمي الكثَت من اؼبقًتحات الرظبية إلصالح األمم اؼبتحدة، والنهوض حبقوؽ اإلنساف، جاءت العديد      
من اؼبقًتحات غَت الرظبية لتؤكد ضرورة إصالح األمم اؼبتحدة على أصعدة ـبتلفة، ومن بُت ىذه اؼبقًتحات؛ 

، كجانب التمويل، وأىم اقًتاح فيو ىو إهباد  مقًتحات مركز اعبنوب ، واليت مست العديد من اعبوانب اؼبهمة
 طرؽ ووسائل أخرى لتمويل األمم اؼبتحدة، كفرض ضرائب، ورسـو عاؼبية لزايدة مداخليها اؼبالية.

وىذا ما يعود ابؼبنفعة على ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، لدعم برامج وصناديق التنمية، حيث أنو ال يبكن تصور      
 اؼبتحدة مثقلة ابلديوف واألزمات اؼبالية.النهوض هبذا اجملاؿ واألمم 

واقًتح اؼبركز على مستوى األمانة العامة أف يكوف ىناؾ اىتماـ أكرب بتدريب اإلداريُت، ودعم االحًتافية يف     
 إطار التوظيف. 

دوؿ أيضا أشار اؼبركز إىل إهباد قواعد وإجراءات ىيكلية جديدة تضمن استقاللية األمم اؼبتحدة ذباه ال     
  15األعضاء، وتكفل الفعالية، والقضاء على البَتوقراطية.

أما على مستوى اعبمعية العامة فإنو اقًتح إعطاءىا األولوية لالضطالع دبهاـ، مثل: حفظ السلم العاؼبي،      
 وضباية حقوؽ اإلنساف، ومنحها صالحيات أكثر الزباذ القرارات ذات الصبغة اإللزامية.

 على مستوى ؾبلس األمن، فخصت توسعتو، وحق الفيتو. أما اؼبقًتحات     
 أيضا دعا اؼبركز إىل تطوير برامج التنمية اإلسًتاتيجية للقضاء على أحد أىم أسباب    

 التخلف يف عامل اعبنوب.
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 وجهة نظر خنبة جلنة إدارة شؤون اجملتمع العاملي: – 03 
شبانية وعشرين عضوا من شخصيات مهمة، أكاديبية ـ ، وضمت اللجنة 3991أنشئت ىذه اللجنة يف عاـ       

 وسياسية، من دوؿ عدة، وعمل اعبميع بصفاهتم الشخصية.
وتوضح اللجنة على أف إصالح منظومة األمم اؼبتحدة يبكن إجراؤه دوف تعديل كلي للميثاؽ شرط توفر رغبة       

 .     16اغبكومات
رشيد جدوؿ أعماؿ اعبمعية العامة، واالجتماع يف دورة يف وأشارت اللجنة يف مقًتحاهتا إىل تقليص وت      

النصف األوؿ من كل عاـ ؼبناقشة قضية ـبتارة ؽبا أنبية كربى، وما أكثر قضااي حقوؽ اإلنساف اليت تستلـز 
 االىتماـ هبا وعقد دورات بشأهنا، مثل: قضية الالجئُت...

 عي، ودمج اللجنتُت الثانية والثالثة للجمعية العامة.واقًتحت اللجنة إلغاء اجمللس االقتصادي واالجتما     
 وأف تراعى اؼبسائل السياسية واالقتصادية واؼبالية واألمنية على مستوى واحد، وتكوف   

حقوؽ اإلنساف ؿبورا ىاما يف أولوايت ىذه اؼبسائل، وتًتابط معها ارتباطا وثيقا؛ فحقوؽ اإلنساف ال تتجزأ عن 
 .17بعضها بعضا

ؼبقًتح األىم يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف ىو زبفيض كامل للديوف ابلنسبة للبلداف ذات الدخل اؼبنخفض، وا      
واؼبثقلة ابلديوف، وؿبو صحيفة اؼبديونية على كبو ما وبدث يف إجراءات اإلفالس، ؼبساعدة الدوؿ األفقر يف 

 .18العامل
تعلقتُت ابألسلحة البيولوجية والكيماوية أف تفعل وحث الدوؿ اليت مل توقع وتصدؽ بعد على االتفاقيتُت اؼب       

 ذلك، وتضع أحكاـ االتفاقيتُت موضع التنفيذ على وجو السرعة.
وطالبت اللجنة يف سلسلة مقًتحاهتا، بتنشيط عبنة أركاف اغبرب، اؼبنصوص عليها يف ميثاؽ األمم اؼبتحدة،       

 ا، وتوفر لولتقدـ جمللس األمن اؼبعلومات العسكرية اليت وبتاجه
خربة اػبرباء اؼبتخصصُت، وتؤكد اللجنػة من جديد على أف إصػالح ؾبلس األمن أمر جوىري إلصالح منظومة 

 األمم اؼبتحدة. 
 وتقًتح هبذا اػبصوص توسيعو، وإلغاء حق النقض على مراحل.      
 سبػرير قرارات من شأنػها إحقاؽ حقوؽ  إذ تعتربه من األمور اليت تقف عائقا أماـ      

؛ واؼبهم يف ذبسيد احًتاـ وتعزيز حقوؽ اإلنساف إهباد صيغة جديدة 19اإلنساف، وفكرة إلغاء الفيتو فكرة مثالية
 إللزامية قرارات ؾبلس األمن، بعد أف تشمل تشكيلتو توزيعا عادال للمقاعد الدائمة.

  .ة قبوؿ صبيع أعضاء األمم اؼبتحدة ابلوالية اعبربية حملكمة العدؿ الدوليةوتدعو اللجنة يف مقًتحاهتا إىل ضرور      
أما خبصوص األمُت العاـ فاللجنة اكتفت ابقًتاح أف تكوف لو والية واحدة ؼبدة سبع سنوات، ومل تشر إىل      

 اقًتاحات أخرى خبصوصو.
النظر يف تقدير االشًتاكات دبا ال هبعل اؼبنظمة  وابلنسبة ؼبيزانية األمم اؼبتحدة؛ فإف اللجنة تقًتح إعادة      

، وأف ال يقتصر فرض الرسـو على قطاع معُت.  تعتمد على اشًتاؾ دولة أو دوؿ بعينها أكثر من الالـز
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، وىذا اؼبقًتح قد يعمل ةبل أف يبتد إىل العديد من القطاعات دبا فيها وسائل اإلعالـ واالتصاؿ وذبارة األسلح 
اؼبساواة، وإلغاء فكرة السيطرة واؽبيمنة، اليت كثَتا ما تعتربىا بعض الدوؿ صورا من صور ضباية  على أتكيد مبدأ
 حقوؽ اإلنساف.

 وجهة نظر عربية إلصالح األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان: – 02    
يعترب التقرير اؼبعتمد عليو يف ىذه النظرة حوصلة لعمػل صباعي، حيث وصفو ؿبرروه ابآليت: "نتاج عمل        

صباعي استمر على مدى عامُت، وقد استندان يف إعداده إىل الدراسات األربع الرئيسة اليت ترد يف ىذا الكتاب، 
الدولػية عموما، واؼبفػاىيم اعبديدة  تل ابلتطوراوإىل حلقات ورش العمػل اليت عقدت لتناقش موضوعات شىت تتص

 وسبل إصالحها. ايف العالقات الدولية والتنظيم الدويل، وأبنشطة األمم اؼبتحدة وكفاءة أدائه
 وقد ضمت ىذه الورش والندوات اؼبصغػرة عددا كبَتا من اػبػرباء من مػصر       

 .20، واألكاديبيُت اؼبختصُت بشؤوف األمم اؼبتحدة"وجنسيات عربية أخرى، وعاملُت يف اجملاؿ الدبلوماسي
إف ربليل األفكار اؼبتداولة بشأف تطوير األمم اؼبتحدة وإصالحها يشَت إىل أهنا تركز على أحد اذباىُت:      

 االذباه األوؿ يتعلق ابؼبهمة الرئيسة لألمم اؼبتحدة، وذلك يف ضوء التغَتات اليت حدثت يف اجملتمع الدويل.
. وكل اذباه يقـو 21تنظيم األمم اؼبتحدة وتركيبتها األمر الذي من شأنو رفع كفاءهتا ىيركز عل االذباه الثاينو      

 بتربيره يف ربليلو ألفكاره.
لذلك مل يكن مستغراب يف أف شكل النظاـ الدويل وقضاايه واألولوايت اؼبرتبطة بو أف ينعكس على اؼبنظمة،      

ة على التعامل مع ىذه القضااي، فاالنفجار العرقي والقومي والطائفي يف كثَت من حىت تصبح أجهزهتا أكثر قدر 
دوؿ العامل أصبح إحدى األولوايت اؼبهمة للمنظمة، وتصاعدت القضااي اؼبتعلقة ابلتنمية ورفاىية اإلنساف، 

، مركزة على قضااي وانعكس ذلك على سلسلة اؼبؤسبرات الدولية اليت نظمتها األمم اؼبتحدة يف السنوات األخَتة
 البيئة، والتنمية االجتماعية وحقوؽ اإلنساف، والسكاف، واؼبرأة . 

والواضح أف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف يستلـز مثل ىذه اإلصالحات على مستوى ـبتلف األصعدة، يف اؽبياكل       
 واألجهزة واإلجراءات واؼبهاـ؛ نظرا لعدـ ربديد ووضوح بعض السلطات واؼبفاىيم.

ويشَت التقرير إىل حل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وأف وبل ؿبلو ؾبلساف يبتازاف ابلتخصص والًتكيز نبا       
ؾبلس األمن االقتصادي وؾبلس األمن االجتماعي، ويعمل اجمللساف على غرار عمل ؾبلس األمن بعد إصالحو 

 اؼبرجو، دوف حق الفيتو الذي
بو ؾبلس األمن، ويسمح للدوؿ واؼبنظمات الدولية واإلقليمية واؼبنظمات غَت اغبكومية اؼبختصة واألطراؼ  يتمتع

 اؼبالية غَت اغبكومية بتقدمي ما ترى تقديبو مناسبا إليها.
كذلك يبُت التقرير ضرورة إحياء عمل الوكاالت الدولية اؼبتخصصة، واؼبنظمات اإلقليمية، ووجوب اقتساـ        

 عباء بينها وبُت األمم اؼبتحدة على مبدأ التكامل والتعاوف.األ
 حاجة حقوؽ اإلنساف إىل دعم من ـبتلف األطراؼ الدوليػة، دوال كانت أو وابلتايل      
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ىيئات دولػية، أو إقليمية، أو حكومية، أو غَت حكومية، سواء كانت ذات طابع سياسي أواقتصادي أو 
 اجتماعي.   

                     الثالث: موقف ومقرتحات الدول من إصالح األمم املتحدة يف جمال       املطلب         

      حقوق اإلنسان يف عامل ما بعد احلرب الباردة
يف أثناء عرض األمناء العامُت لألمم اؼبتحدة ؼبشاريع اإلصالح، كانت بعض الدوؿ األعضاء تطرح وجهة       

اإلصالح، إما ابلرفض، أو القبوؿ، أو تقدمي البدائل. وفق ما تراه صاغبا للنهوض  نظرىا ذباه جزئيات مشاريع
 إبصالح األمم اؼبتحدة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، ومن بُت وجهات نظر ىذه الدوؿ، ما أييت:

 وجهة نظر دولة الصني:      – 00
ألمُت العاـ، واؼبقدمة من اؼبمثل ـ، اؼبوجهة إىل ا1661جواف  61أعربت الصُت يف رسالتها اؼبؤرخة يف       

الدائم للصُت لدى األمم اؼبتحدة، عن ترحيبو بتقرير الفريق الرفيع اؼبستوى اؼبعٍت ابلتهديدات والتحدايت والتغيَت، 
وتقرير مشروع األمم اؼبتحدة لأللفية، والتقرير الشامل لألمُت العاـ لألمم اؼبتحدة، وعن استعداد بالده للعمل مع 

 طراؼ سعيا للتوصل إىل نتائج إهبابية يف إصالح األمم اؼبتحدة.صبيع األ
 ولتعزيز ذلك قامت الصُت بتأييد وتقدمي بعض اؼبقًتحات يف مسائل تنموية وأمنية...      
 ، فاقًتحت ما أييت:22أما عن مقًتحاهتا إلصالح األمم اؼبتحدة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف      

من اؼبواجهة وذبنبها، واغبث على التعاوف كي يتم توجيو اؼبوارد كبو مشاريع  رفض ازدواجية اؼبعايَت، واغبد -
 التعاوف التقٍت يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، وبناء قدرات البلداف يف ىذا اجملاؿ.

وجوب االىتماـ دبماثلة اغبقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جهة، واغبقوؽ اؼبدنيػة والسياسية من جهة  -
 ، وعدـ تغليب فئة من فئات حقوؽ اإلنساف على الفئات األخرى. اثنيػة

التقيد دببدأ التوزيع اعبغرايف العادؿ عند تكوين أجهزة حقوؽ اإلنساف التابعة لألمم اؼبتحدة. ؼبا يضمنو ىذا  -
 اؼببدأ من سبثيل واسع النطاؽ.

اإلنساف قد ال يصحح "العجز الكبَت  ؽوتعتقد الصُت أف االستعاضة عن عبنة حقوؽ اإلنساف دبجلس حقو       
 يف اؼبوثوقية" يف ىذا اجملاؿ. 

ولذلك يستوجب إجراء مناقشات جادة بشأف الطرؽ الكفيلة بتحسُت عمل وكاالت األمم اؼبتحدة  اؼبعنية      
 حبقوؽ اإلنساف.

ذبنب التكرار يف عمل ـبتلف اؽبيئات اؼبنشأة   حو تؤيد الصُت إصالح نظاـ اإلبالغ و االستعراض دبا يتي     
دبعاىدات، وزبفيف العبء عن األطراؼ اؼبتعاقدة، وىذا ما يستوجب صياغة نظاـ عمل خاص ابؽبيئات اؼبنشأة 

 دبعاىدات، هبدؼ تقوية التواصل واغبوار بينها وبُت األطراؼ اؼبتعاقدة.

أتت دبقًتح جديد يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، إمبا أيدت  ومن خالؿ عرض ىذه اؼبقًتحات تبُت أف الصُت مل      
 أغلب مقًتحات األمُت العاـ، ووضحت بعض اإلجراءات اليت من شأهنا تثمُت اؼبقًتحات.

 وجهة نظر الدول اإلسكندانفية:      - 03
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دمي ـ بتق3993بعد أربع سنوات من إعداد الدوؿ اإلسكندانفية للمقًتحات، قامت حكوماهتا يف عاـ       
 مقًتحاهتا اؽبادفة إلصالح إدارة أنشطة األمم اؼبتحدة يف التنمية وسبويلها.

 . 23وسبثلت ىذه اؼبقًتحات يف ربسُت إدارة شؤوف برامج وصناديق األمم اؼبتحدة      
 كذلك أكد مشروع الدوؿ اإلسكندانفية على ضرورة إنشاء ؾبلس دويل للتنمية.       
أما عن التمويل اقًتح اؼبشروع وجوب استكماؿ اإلسهامات الطوعية من صبيع البلداف، وإسهامات يتم       

 التفاوض بشأهنا مع البلداف اؼباكبة.
ويشَت اؼبشروع إىل إمكانية إنشاء غرفة اثنية استشارية إىل جانب اعبمعية العامة سبثل اعبمعيات اؼبدنية،      

 .24دولية، وكربايت اؼبنظمات العلمية والثقافية واالقتصادية، واغبرفية الدوليةوالنقاابت اؼبركزية ال
وىذا ما يتيح فرصة توسيع التمثيل يف األمم اؼبتحدة لتشمل الفاعلُت الدوليُت من غَت الدوؿ، ولكن ىذا       

 .25قد يقّوض سلطتها اؼبقًتح ترفضو الدوؿ النامية، ألف وجود غرفة اثنية استشارية دبحاذاة اعبمعية العامة
واؼبالحظ من خالؿ استعراض مقًتحات اؼبشروع أنو أوىل اىتماما ابعبانب االقتصادي، وحاوؿ اإلسهاـ يف       

 اعبانب التنموي والبيئي، وكلها ؾباالت ذات صلة دبجاؿ حقوؽ اإلنساف.
ىبص إصالح األمم اؼبتحدة يف ؾباؿ وىناؾ دوؿ كالربازيل والياابف وأؼبانيا وغَتىا مل تقدـ أي مقًتح جديد      

حقوؽ اإلنساف، ولكنها اكتفت ابلتأكيد والتأييد لتقرير الفريق الرفيع اؼبستػوى اؼبعٍت ابلتهديدات والتحدايت 
والتغيَت، وتقرير مشروع األمم اؼبتحػدة لأللفية، وتقرير األمُت العاـ السابق كويف عناف "يف جو من اغبرية أفسح: 

 مية واألمن وحقوؽ اإلنساف للجميع".صوب ربقيق التن
وجل اؼبشاريع ركزت على إصالح ؾبلس األمن من منطلق أف إصالح األمم اؼبتحدة لن يتأتى إال إبصالح         

 ىذا اجمللس
 موقف ومقرتحات حركة عدم االحنياز:  - 02   

 الفًتة اجتمع رؤساء دوؿ وحكومات حركة عدـ االكبياز بشـر الشيخ اؼبصرية يف       
ـ يف القمة اػبامسة عشرة للحركة، ليؤكدوا التزامهم أبىداؼ ومبادئ 1669جويلية  31إىل  33 ناؼبمتدة م

 ميثاؽ األمم اؼبتحدة، ومبادئ القانوف الدويل، والقانوف الدويل اإلنساين، وحقوؽ اإلنساف.
 إعالف القمة موقف اغبركة من حقوؽ اإلنساف، وإصالح األمم اؼبتحدة. ويف ختاـ القمة أقر           

هنج تعاوين  سفدعت اغبركة إىل دعم، وبناء قوة دفع جديدة يف التعامل مع قضااي حقوؽ اإلنساف على أسا      
 .ومتوازف، يًتكز على بناء القدرات، من أجل تعزيز، وضباية حقوؽ اإلنساف اؼبعًتؼ هبا عاؼبيا للجميع

وجاء موقفها داعما ومؤكدا على حق التنمية، مع األخذ ابالعتبار تنوع اجملتمعات، والنظم القانونية،      
والثقافات واألدايف، وذبنب االنتقائية، وازدواجية اؼبعايَت، وأية ؿباولة الستغالؿ حقوؽ اإلنساف كأداة لتحقيق 

 .26أغراض سياسية
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طالبت إبعادة التوازف بُت األجهزة الرئيسية لألمم اؼبتحدة، وإعادة التأكيد أما عن إصالح األمم اؼبتحدة، ف      
على دور وسلطة اعبمعية العامة. وأشار إعالف القمة أيضا إىل ضرورة إصالح ؾبلس األمن من خالؿ توسيعو، مع 

 وجوب ربسُت أساليب عملو.
اؼبية، ورأت اغباجة إىل إصالح النظاـ كذلك أولت أنبيتها خبصوص األزمات اؼبالية واالقتصادية الع       

االقتصادي واؼبايل وىياكلو، وتقوية مشاركة الدوؿ النامية يف عملية ازباذ القرارات، ووضع اؼبعايَت الدولية، والًتكيز 
على دور األمم اؼبتحدة، والدوؿ األعضاء فيها من خالؿ اعبمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي، دبا يف 

ورىا يف زبفيف آاثر األزمة اؼبالية على الدوؿ النامية، وتفعيل حق تلك الدوؿ يف اؼبشاركة اؼبشروعة يف صنع ذلك د
 السياسات. 

 كذلك أوصت يف إعالهنا بتعظيم قدرة منظومة األمم اؼبتحدة فيما يتعلق بقضية األمن      
 ضماف االستجابة السريعةالقضية بوسائل من بينها آلية اإلنذار اؼببكر، و  ةالغذائي، ومعاعب

أما عن أىداؼ التنمية اؼبتفق عليها دوليا، اقًتحت اغبركة وضع إسًتاتيجية ؼبساعدة البلداف النامية على      
ـ، وذلك من خالؿ التنفيذ الكامل لنتائج اؼبؤسبرات الكربى 1631ربقيق األىداؼ اإلمبائية لأللفية حبلوؿ عاـ 

 ييف ـبتلف اجملاالت، فضال عن االستفادة من االجتماع الرفيع اؼبستوى الذ لألمم اؼبتحدة، ومؤسبرات القمة
 .27ـ1636سينظمو األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة عاـ 

وما ىو مالحظ من مقًتحات الدوؿ حوؿ إصالح األمم اؼبتحدة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف ىو أف وجهات      
 اؼبطالب. نظرىا زبتلف ذباه اإلصالح حبسب أولويتها للقضااي و 

وكخالصة يتضح أف األمم اؼبتحدة رغم ما حققتو من إقبازات يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، إال أهنا أخفقت يف      
 الكثَت من القضااي ذات الصلة حبقوؽ اإلنساف.

وتبُت أف األمم اؼبتحدة ربتاج إىل هنج جديد يف تسيَت عملها، وتعاملها مع قضااي حقوؽ اإلنساف، لذلك      
 ت مشاريع إصالحها ابختالؼ مصادرىا، وتصوراهتا، وفلسفتها ذباه األولوايت يف معاعبة القضااي.توال

 وتعترب مرحلة كويف عناف األمُت العاـ السابق لألمم اؼبتحدة أكثر اؼبراحل اغبافلة دبشاريع اإلصالح.     
والنضج واالىتماـ بو عند صياغة  وعلى العمـو يبقى ؾباؿ حقوؽ اإلنساف ؾباال يستوجب كثَتا من الوعي      

 مشاريع اإلصالح، وإقرار اؼبقًتحات الرظبية بشأنو، مع مراعاة
مواقف ومقًتحات الدوؿ واػبرباء، واألخذ هبا جبدية، بدال من تثمينها، أو إنباؽبا، حىت يتم اإلصالح على كبو 

ة، اليت كانت ؿبل اىتماـ الكثَتين، وىذا أفضل، موازاة مع اؼبقًتحات اؼبرجو ربقيقها داخل منظومة األمم اؼبتحد
                                    ما يؤمل ربقيقو يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف.
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